UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS AQUÁTICOS TROPICAIS

EDITAL INTERNO PPGSAT/UESC 01/2020 ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS PARA DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM
SISTEMAS AQUÁTICOS TROPICAIS, MESTRADO ACADÊMICO, OFERECIDA NO 2º SEMESTRE DE
2020.
A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Aquáticos Tropicais da Universidade Estadual
de Santa Cruz - UESC, no uso das suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para a seleção de
alunos especiais para disciplinas do Programa de Pós- graduação em Sistemas Aquáticos Tropicais, no nível
Mestrado acadêmico, circunscritas às seguintes normas:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento de vagas para alunos
o
especiais na disciplina TESAT II - Biologia e Taxonomia de Girinos do a ser oferecida de forma remota no 2
semestre de 2020. Podem candidatar-se os profissionais que sejam portadores de diploma de curso de
graduação ou de pós-graduação ao nível de mestrado acadêmico pleno em área de conhecimento afim e, ou
correlata e que tenham interesse consolidado em questões relacionadas à área de Biodiversidade.
Nome da Disciplina

Docente
Responsável

Creditação

Carga horária

Vagas

TESAT II - Biologia e
Taxonomia de Girinos

Luiz Norberto
Weber

3 créditos

45H

10

DAS INSCRIÇÕES
De 13/08/20 a 19/08/2020

Período


Documentação




As inscrições poderão ser feitas diretamente pelo e-mail: ppgsat@uesc.br até as 23:59 do dia 19
de agosto de 2020.Título do e-mail: INSCRIÇÃO ALUNO ESPECIAL 2020.2 – (NOME
CANDIDATO) anexando o formulário de inscrição para aluno especial , também disponível
no site do PPGSAT (http://nbcgib.uesc.br/ppgsat/ppgsat/formularios) , devidamente
preenchida e assinada com assinatura digital.
Os pedidos aprovados serão classificados por ordem de recebimento, respeitando o limite
de vagas. O resultado da seleção de alunos especiais será divulgado até o dia 21 de agosto
de 2020 no site do PPGSAT. Caso aprovado, enviar a documentação para a matrícula.

O não atendimento às regras descritas resultará na eliminação do candidato.

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado do processo de seleção será divulgado até o dia 21/08/2020, no site da do Programa de Pósgraduação em Sistemas Aquáticos Tropicais.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS AQUÁTICOS TROPICAIS
DA MATRÍCULA
Data

Dias 25 e 26 de AGOSTO de 2020

Horário

Das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 15:30

Documentos

Para a matrícula, uma vez selecionados, os candidatos deverão enviar para o email do PPGSAT ppgsat@uesc.br , até o dia 24 de agosto de 2020, os seguintes
documentos:
Ficha de matricula aluno especial com declaração , também disponível no site do
PPGSAT (http://nbcgib.uesc.br/ppgsat/ppgsat/formularios), devidamente
preenchida e assinada com assinatura digital;
CPF, RG e título de eleitor digitalizados;
Diploma reconhecido de graduação plena ou certificado de conclusão do curso
reconhecido de graduação plena digitalizado;
Histórico acadêmico de graduação digitalizado;
Documento militar digitalizado (para homens)








Obrigatória a utilização do e-mail do aprovado cadastrado na ficha de inscrição.
INÍCIO DAS AULAS
De acordo com o calendário acadêmico do PPG Sistemas Aquáticos Tropicais, informado na página do curso
http://nbcgib.uesc.br/ppgsat/
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 12 de agosto de 2020.

RODOLFO MARIANO LOPES DA SILVA
Coordenador do PPGSAT

